ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice,
konaného dne 08. 08. 2016
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16 hodin
starostou obce Ing. Miloslavem Studenkou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 92. odst.1.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Malá Bystřice zveřejněna v souladu se zákonem od 25. 07. 2016
do 08. 08. 2016. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva, jeden člen
řádně omluven), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl za členy návrhové komise paní Radmilu Zdráhalovou a pana Pavla Krátkého.
Určil ověřovateli zápisu pana Radka Kotrlu a pana Pavla Teplého, zapisovatelkou Ing. Alenu
Válkovou. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za členy návrhové komise paní Radmilu Zdráhalovou a
pana Pavla Krátkého.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Protože nebyly vzneseny žádné
návrhy na doplnění programu, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva
obce:
1)

Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce Malá Bystřice

2)

Schválení směny nemovitého majetku, parcel č. 2743/2 a 2742/2

3)

Schválení prodeje parcel č. 3875 a 3874 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Malá
Bystřice

4)

Záměr pronájmu restaurace V Údolí

5)

Různé

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Projednání zápisu z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 13. 06. 2016
Starosta obce přečetl přítomným zápis z předchozího jednání zastupitelstva, které se konalo dne
13. 06. 2016. Protože k zápisu nebyly připomínky, nechal hlasovat, zda zastupitelé se zápisem
souhlasí.

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zápis z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
13. 06. 2016.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

1) Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce Malá Bystřice
Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy zapracoval připomínky
dotčených orgánů, ukončil projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Malá Bystřice a
upravil jej ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Miloslavem Studenkou dle §55 a §47, odst. 4
stavebního zákona. Návrh zadání předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce Malá Bystřice
ke schválení.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podle § 6, odst. 5 písm. b) a § 55, odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a
prováděcích předpisů, zadání změny č. 1 územního plánu Malá Bystřice.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2) Schválení směny nemovitého majetku, parcel č. 2743/2 a 2742/2
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. června 2016 usnesením č. 7 odsouhlasilo záměr směny
pozemků mezi obcí Malá Bystřice a panem Heidlerem podle geometrického plánu č. 67929043/2009. Směna se týká pozemků parc. č. 2743/2 o rozloze 321 m2 a parc. č. 2742/2 o rozloze
12 m2. Záměr směny pozemků byl vyvěšen na úřední desce od 29. června do 15. července 2016,
nikdo k záměru nepředložil návrhy ani připomínky. Předsedající proto nechal o schválení směny
parcel hlasovat.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje směnu pozemků s panem Heidlerem podle
geometrického plánu č. 679-29043/2009. Předmětem směny jsou pozemky parc. č. 2743/2 o rozloze
321 m2 a parc. č. 2742/2 o rozloze 12 m2.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3) Schválení prodeje parcel č. 3875 a 3874 SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Malá Bystřice
Dne 9. května se zastupitelstvo obce Malá Bystřice usneslo, že souhlasí se záměrem prodat parcelu
č. 3875, vodní plocha, o výměře 484 m2 a parcelu č. 3874, ostatní plocha, o výměře 173 m2, obě
v katastrálním území Malá Bystřice. Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek byl vyvěšen
na úřední desce od 29. června do 15. července. Nikdo proti záměru nevznesl žádné návrhy ani
připomínky. Na zasedání zastupitelstva dne 13. června seznámil předsedající přítomné zastupitele
také s návrhem znění kupní smlouvy, přítomní vzali smlouvu na vědomí. Jelikož nebyly vzneseny
žádné připomínky, nechal předsedající hlasovat.
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Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej parcely č. 3875, vodní plocha, o výměře 484 m2 a
parcely č. 3874, ostatní plocha, o výměře 173 m2, obě v katastrálním území Malá Bystřice, Sboru
hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malá Bystřice se sídlem Malá Bystřice 55, IČ: 04940457.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4) Záměr pronájmu restaurace V Údolí
Na minulém zasedání zastupitelstva byl projednáván zájem pana Pavla Poláška dlouhodobě
pronajmout prostory restaurace V Údolí pro účely skladování ozvučovací a osvětlovací techniky.
V souvislosti se záměrem pronájmu restaurace V Údolí bylo zadáno zpracování znaleckého posudku
o ceně obvyklé. Posudek zpracoval Ing. Petr Cvejn. Cenu obvyklou u oceňovaného objektu č.p. 111
stanovil ve výši 1 700 000,- Kč, ale výnosová hodnota objektu je velmi nízká, tj. 680 000,- Kč.
Z přepočteného ročního nájemného uvedeného v odhadu dále vyplývá, že měsíční nájem ve výši
3 000,- Kč je odpovídající.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu restaurace V Údolí
s č.p. 111 pro účely skladování ozvučovací a osvětlovací techniky panu Pavlovi Poláškovi.

Výsledek hlasování:

Pro 6 členů,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5) Různé
-

Dne 8. srpna byl na Katastrálním úřadě ve Valašském Meziříčí podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí v souvislosti se změnou katastrální hranice obce. Všichni stávající vlastníci
dotčených parcel s jejich prodejem obci za navrženou cenu souhlasili a kupní smlouvu podepsali.

-

V měsíci červenci proběhla oprava silnice na Santově, na kterou budou čerpány dotace. Oprava
probíhala v úseku od odbočky na Grúň až po křižovatku u Hospody Santov.

-

Účetní obce paní Hrabinová přítomným připomněla, že na plánovaném listopadovém zasedání
zastupitelstva se budou jmenovat členové inventurní komise, ale také do tohoto termínu bude
nutné mít soupis veškerých návrhů do rozpočtu na rok 2017. Proto pokud někdo má návrhy, je
nutné je do konce října doručit na obecní úřad. Přítomní zastupitelé i hosté vzali tyto informace
na vědomí.
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Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Malá Bystřice, 10. srpna 2016

__________________________

__________________________

Ing. Alena Válková

Ing. Miloslav Studenka

Místostarostka

Starosta

Zapsala:

Ing. Alena Válková

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radek Kotrla

………………………………

Pavel Teplý

………………………………
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